
 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w webinarze pt. „Choroby cywilizacyjne – jak sobie z nimi 

radzić?”. 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem wydarzenia pn. “ Choroby cywilizacyjne – jak sobie z nimi radzić?” jest 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – jednostka organizacyjna Gminy Wrocław z 

siedzibą przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław. 

2. Wydarzenie obywa się na platformie e-learningowej i skierowane są do osób 

zainteresowanych szeroko pojętym tematem pierwszej pomocy. 

3. Celem wykładów jest wsparcie uczestników poprzez przekazanie wiedzy umiejętności oraz 

rozwianie wątpliwości z dziedziny pierwszej pomocy szczególnie w czasie pandemii.  

4. Wykłady są bezpłatne. 

5. Dla komfortu uczestników ilość miejsc jest ograniczona (100 osób) 

6. Obowiązują zapisy poprzez formularze dostępne na: www.wcrs.wroclaw.pl/wpp 

7. W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu z koordynatorką projektu: 

Karoliną Olejnik , karolina.olejnik@wcrs.wroclaw.pl 

8. Webinar odbędzie się w terminie 23.09.2021, wtorek, w godz. 19.00-20:00, a jego miejscem 

będzie platforma e-learningowa. 

Przebieg wykładu:  

 

1. Webinar prowadzony jest przez Jarosława Sowizdraniuka- pracownika Uniwersytetu 

Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

2. Webinar zaczyna się o godzinie 19.00 i trwa godzinę. 

3. Po zaakceptowaniu zgłoszenia uczestnika, zostanie mu udostępniony adres e-mail, na 

który będzie miał możliwość przesłać swoje wcześniej przygotowane pytania (opcja 

nieobowiązkowa), na które prowadzący odpowie z priorytetem.  

4. W trakcie wydarzenia będzie także możliwość zadawania pytań na żywo poprzez „czat 

publiczny” dostępny na platformie e-learningowej. 

5. Odpowiedzi na pytania zadawane na żywo będą udzielane w drugiej części webinaru. 

6. Uczestnik zapisujący się na wydarzenie otrzyma link do platformy e-learningowej. 

Wystarczy podać  dowolny nick i zaznaczyć opcję „tylko słucham”. 

7. Od godziny 18.30 w dniu webinaru link będzie aktywny, co daje możliwość 

wcześniejszego sprawdzenia jakości dźwięku. Wszelkie pytania techniczne proszę 

zgłaszać w miejscu oznaczonym, jako „czat publiczny” przed rozpoczęciem wykładu. 

8. W trakcie trwania wykładu organizator nie będzie reagował na pytania dotyczące 

problemów technicznych. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z platformy e-learningowej uczestnika, 

który będzie zakłócał wykład. 
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